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Nový rok 2006
Milí Opavané,
na začátku roku 2006 Vás chci pozdravit jménem 

celého zastupitelstva našeho města. Rok 2006 bude 
posledním rokem stávajícího volebního období. Máme 
před sebou závěrečné měsíce, kdy můžeme uskutečnit 
své plány a své programové priority. 

Výstavba nové smuteční síně, dokončení ronde-
lu v Jaktaři, rekonstrukce náměstí Osvoboditelů, 
budování kanalizace v Kylešovicích, výstavba termi-
nálu u východního nádraží, množství opravených 
chodníků a cest, to jsou jen některé akce, které 
budeme realizovat. K naplnění našich společných 
představ o rozvoji Opavy potřebujeme Vaši spolupráci 
a velmi na ni spoléháme.

Vím, že jen spokojení občané tvoří město, kde stojí za 
to žít. Opava takovým městem je.

Přeji Vám všem mnoho úspěchů v osobním a profesním 
životě a těším se naše další setkání.

Zbyněk Stanjura, primátor

Co město připravuje na rok 2006 Silvestr s ohňostrojem,
s Laurou a tygry
Chcete oslavit Silvestr v centru města, s ohňostrojem a kapelami? 
Pak můžete na závěr roku vyrazit na Dolní náměstí.

Silvestrovské oslavy připravili pořadatelé letošních 
vánočních trhů ve spolupráci s městem. Akce začne v devět 
hodin večer. Oslavy otevře rock and rollová skupina The 
Fireballs, hodinu před začátkem Nového roku nastoupí 
Laura a její tygři. O půlnoci je připraven ohňostroj, který 
by měl být o něco větší než ohňostroj při slavnostním 
rozsvícení vánoční stromu. Po ohňostroji znovu zahrají 
The Fireballs.

Na náměstí by měla být šestice stánků s občerstvením 
(punčem, medovinou atd.), na akci bude dohlížet městská 
policie a palhanečtí dobrovolní hasiči. (red)

Soutěž Sny opavských dětí

Co bude město v příštím roce stavět, opravovat či renovovat? Na 
listině připravovaných akcí je už v této chvíli téměř padesát položek. 
Mezi nejdůležitější bude patřit dlouholetý a vlekoucí problém nové 
a důstojné smuteční síně, výstavba přestupního místa pro autobusy 
a vlaky u nádraží Opava-východ či výstavba cyklostezek, které by 
měly zvyšovat bezpečnost cyklistů na silnicích.

Město chce vyřešit několik 
palčivých, a přitom finančně 
náročných akcí najednou. 
Zastupitelé proto loni schvá-
lili 300 milionový úvěr, který 
by měl vše urychlit.

Výstavba smuteční síně 
drhla řadu let na pozemko-
vých sporech a nárocích, které 
se podařilo vyřešit teprve na 
konci loňského roku. Ihned 
poté začalo město s přípravou 
síně nové. V průběhu prosin-
ce nechala radnice odklidit 
ruiny z kdysi soukromým 
investorem načaté, ale nikdy 
nedokončené, smuteční síně. 
Výstavba síně by měla stát do 
62 milionů korun.

Na výstavbu přestupní-
ho terminálu u východního 
nádraží má město téměř 
35 milionů korun. V polovině 
prosince požádalo město 
o územní rozhodnutí, staveb-

ního povolení by se mohlo 
dočkat možná už v únoru. 
Město chce ještě využít pře-
stavby nádražního komplexu 
a nechá prodloužit připravo-
vaný podchod mezi nástupišti 
až na ulici Skladní tak, aby 
lidé nemuseli nádraží obchá-
zet v severojižním směru. Pro-
dloužení podchodu bude stát 
více než 45 milionů korun. 

Jednu z důležitých rolí 
v plánech města hraje i bez-
pečnost na silnicích. S tím 
souvisí připravovaná výstav-
ba cyklostezek u významných 
silničních tahů. Radnice chce 
například ochránit cyklisty 
projíždějící Ratibořskou a 
plánuje pro ně zvláštní silnič-
ní pruh. Úprava by měla stát 
kolem 2 milionů korun.

V seznamu připravova-
ných akcí dále f iguruje 
například zásadní přestav-

ba náměstí Osvoboditelů, 
zpevnění plochy městské-
ho hřbitova či kanalizace 
v Kylešovicích. Mimo to 
bude město samozřejmě 
co nejv íce  napomáhat 
tomu, aby stát, respektive 
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, intenzivně pokračoval 
ve výstavbě jednotlivých 
součástí obchvatu města. 
(Podrobný seznam investic 
můžete najít na webových 
stránkách města.)

Jan Šindler

Statutární město Opava vyhlašuje literární 
a výtvarnou soutěž O cenu primátora města, 
jejíž letošní téma je „Sny opavských dětí“ – sny, 
touhy, přání, nápady a návrhy, jak udělat svůj 
osobní život, ale i život obyvatel města Opavy 
krásnější a bohatší …

Termín odevzdání prací je 26. května. 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
hodnotných cen proběhne 15. června 
v prostorách Základní umělecké školy na 
Solné ulici. V literární části soutěží děti 
a mládež v pěti věkových kategoriích, ve 

výtvarné části v šesti. Žáci výtvarných 
uměleckých škol jsou posuzováni samo-
statně.

Veškeré podrobnosti o soutěži a jejích 
pravidlech budou v lednu rozeslány všem 
mateřským, základním a středním školám 
v Opavě a Slezské univerzitě. Bližší infor-
mace vám sdělíme na telefonním čísle 
553 756 723 nebo je můžete najít na inter-
netové adrese www.opava-city.cz.

Jana Mrkvičková
vedoucí odboru prezentace 
a zahraničních vztahů města



2 ZPRAVODAJST VÍ leden 2006

Opavsko – ratibořský kalendář
Statutární město Opava vydalo Opavsko – ratibořský kalen-

dář na rok 2006 zaměřený na propagaci místních kulturních 
a sportovních akcí. Kalendář byl spolufinancován z progra-
mu EU INTERREG IIIA ČR – PR, Fondu mikroprojektů. 
Z tohoto důvodu je kalendář neprodejný, a tudíž byl distri-
buován pouze na obce, školy a organizace působící v oblasti 
cestovního ruchu, kultury a sportu. Velká část kalendářů bude 
distribuována městem Ratiboř na polském území. Ratiboř totiž 
byla partnerem v projektu. 

Nejlepší mariášník přijel z Ostravy
Velkým úspěchem ostravských karbaníků skončil 4. ročník 

turnaje v mariáši o mistra opavského regionu. Ostravští karetní 
nadšenci využili možnost, že se mistrovství může zúčastnit kdo-
koli z celé republiky a vyhráli téměř vše, co se vyhrát dalo.

Turnaj proběhl 10. prosince v kavárně Zimního stadionu. 
Ostravští měli v nejlepší pětce hned tři své zástupce. Zvítězil 
David Faldyna, který získal 19 bodů ze dvaceti možných, dru-
hý byl Petr Walový (16 bodů) a pátý Josef Smudala (14 bodů). 
Z opavských karbaníků si vedl nejlépe Aleš Škrobánek, který 
skončil na třetím místě (16 bodů). Čtvrtou příčku obsadil se 
16 body Jiří Černý z Budišova nad Budišovkou. 

Letošní turnaj měl také svůj primát – poprvé se ho zúčast-
nila žena - politička Jana Volfová, která je bývalá mistryně 
republiky v mariáši. Zdaleka se jí však nedařilo tak, jak by 
si přála a skončila až na 48. místě, což je důkazem vysoké 
úrovně severomoravských mariášníků. 

Poradna se přestěhovala
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Opavě 

se přestěhovala z Tyršové 41 na Pekařskou 4. Provoz v nových 
prostorách zahájí od 2. ledna. 

Srdíčkový den
Již pošesté zajišťovali studenti Hotelové školy v Opavě tzv. 

srdíčkový den. Vybraná částka (15 465 Kč) pomůže dětským 
oddělením nemocnic a zařízením, která pečují o nemocné 
a postižené děti. 

Děti z „Vrchní“ rozdávaly radost
Žáci ze ZŠ a MŠ Vrchní v Opavě loni uspořádali předvá-

noční sbírku a z peněz, které mezi sebou vybrali, nakoupili 
dárečky pro děti z FOD Klokánek v Dolním Benešově a z Dět-
ského domova na Rybím Trhu v Opavě. Zároveň potěšili 
i obyvatele Ústavu sociální péče Marianum, které obdarovali 
na vánoční besídce hračkami. 

Dny otevřených dveří
Základní škola Opava, Otická 18 zve všechny rodiče 

budoucích prvňáčků a žáků 6. tříd, kteří mají zájem o roz-
šířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, na 
den otevřených dveří. V úterý 10. ledna můžete v době od 
10 do 11 hodin navštívit vyučovací hodiny na prvním stupni 
a odpoledne od 16 do 17.30 hodin využít k prohlídce všech 
učeben školy a školní družiny spojené s ukázkovými hodi-
nami na vyšším stupni.

Základní škola Opava, Šrámkova 4 srdečně zve všechny 
rodiče k návštěvě školy v rámci dne otevřených dveří, který 
se uskuteční ve středu 11. ledna. Od 9 do 11 hodin si můžete 
prohlédnout školu a navštívit dopolední výuku, od 14 do 
16.30 hodin uvidíte práci žáků ve volitelných předmětech 
a zájmových útvarech.

Den otevřených dveří se na Obchodní akademii v Opavě, Hany 
Kvapilové 20 uskuteční ve čtvrtek 12. ledna od 13.30 hodin. 

Mendelovo gymnázium v Opavě srdečně zve k návštěvě 
v rámci dne otevřených dveří, který se koná 17. ledna od 15 
do 18 hodin v budově školy.

Česká spořitelna informuje 
Provoz bankomatu v budově Slezanky na Horní náměstí 

21 bude ukončen 5. ledna. Od stejného data budou k dis-
pozici dva bankomaty v samoobslužné zóně pobočky ČS na 
Horním náměstí 24.

Krátké zprávy

Schválili:
 finanční dotaci občanské-
mu sdružení Anima Opava 
ve výši 50 tisíc korun. 
Anima je sdružení rodi-
čů a pečovatelů duševně 
nemocných.
 dohody o nahrazení stá-
vajících lávek přes Otický 
příkop za lávky nové. 
 smlouvu mezi městem 
Opava a Ředitelstvím silnic 
a dálnic České republiky, 
která se týká části stavby 
silničního obchvatu města: 
„Přeložka VO – spojka S1 
a VO okružní křižovatky 
na ul. Hlučínské“. Ředi-
telství silnic a dálnic ČR 
zajistí veškerou přípravu 
a realizaci staveb a Opava 
se bude podílet na jejich 
realizaci finanční částkou 
2 181 186 korun.

 odstoupení od smlouvy 
o uzavření budoucí kupní 
smlouvy o prodeji části 
pozemku nedaleko městské 
víceúčelové haly (parc. 
č. 2135/1, k.ú. Opava-Před-
městí) uzavřené mezi měs-
tem Opavou jako budoucím 
prodávajícím a společností 
SALBY CZ s.r.o., jako 
budoucím kupujícím.

Zvolili:
 šestačtyřicet přísedících 
Okresního soudu v Opavě 
pro funkční období 2005 
– 2009.
Řádné prosincové zasedá-

ní městské rady se konalo 
- bohužel - až po uzávěrce Hlás-
ky. Z tohoto důvodu vás bude-
me o důležitých usneseních 
informovat až v únorovém čísle 
našeho měsíčníku. (red)

Město 
pronajme
byty
Opavská radnice nabídne zájem-
cům o bydlení tři volné byty. 
Všechny jsou v městských do-
mech v centru města, nebo jsou 
v těsné blízkosti centra.

Upozorňujeme občany, že 
v termínu od 9. do 23. ledna 
bude na úřední desce Magis-
trátu města Opavy zveřejněno 
oznámení o výběrovém řízení 
na pronájem 3 uvolněných bytů 
v majetku Statutárního města 
Opavy. Informace o způsobu 
výběrového řízení, termínu 
prohlídek jednotlivých bytů, 
podmínkách a termínu ukon-
čení přijímání přihlášek budou 
podrobně uvedeny na vyvěše-
ném oznámení. K výběrovému 
řízení na přidělení uvolněných 
bytů se mohou přihlásit pouze 
fyzické osoby starší 18 let, 
které jsou občany ČR, nebo 
jsou cizinci s povolením k 
trvalému pobytu na území ČR 
(dle zvláštních právních před-
pisů). Dále nesmí zájemci mít 
uzavřenou jakoukoliv nájemní 
smlouvu k bytu ve vlastnictví 
SMO, nesmí městu nic dlužit, 
přičemž dlužníkem nesmí být 
ani právnická osoba, ve které je 
uchazeč členem statutárního 
orgánu či společníkem. Případ-
né dotazy vám zodpovíme na 
telefonním čísle 553 756 440. 

Jiří Lehnert 
úsek hospodaření s byty 

ve vlastnictví města 

Vojáci se loučili s Opavou
Vojáci z útvaru 6292 se po šestatřiceti letech působení loučili s Opa-
vou. Rozlučkové slavnostní shromáždění se konalo v Oticích. 

Velitel útvaru pplk. A. Kádár na shromáždění připomněl, že 
za poslední 4 měsíce bylo od útvaru odsunuto 203 kusů těžké 
vojenské techniky a na 3 000 tun materiálu. Ředitel ŘeVD 
Vyškov brigádní generál F. Maleninský pak poděkoval všem, 
kteří se na bezproblémovém chodu útvaru podíleli. Náměstek 
primátora Jan Mrázek ocenil spolupráci útvaru s městem, 
zejména při povodních v roce 1997. 

Tečkou za oficiální částí bylo předání pamětních medailí 
z rukou velitele útvaru. Předseda ČsOL plk. Koba předal 
vysoké vyznamenání obce legionářské předsedovi opavského 
Klubu vojenské historie P. Chráskovi za desetiletou a obětavou 
práci při obnově čs. opevnění v Opavě-Milostovicích.

major Vladimír Tancík, náčelník štábu

Co rozhodli zastupitelé

Ceny jízdného v opavské MHD pro rok 2006
Od Nového roku se mění ceny jízdného městské 
hromadné dopravy. Změny vychází především 
z celokrajských dohod o změnách v Ostravském 
dopravním integrovaném systému (ODIS). 

Jak jsme nedávno avizovali, s ohledem 
na neustálé zvyšování cen motorové nafty, 
trakční energie, plynu a elektrické energie, 

došlo k úpravě tarifu ODIS za časové jízdné 
s platností od 1. ledna. V souvislosti s touto 
úpravou došlo i ke změněně ceny jízdného 
placeného v hotovosti nebo elektronickou 
peněženkou. K této úpravě jsme přistoupili, 
protože ceny za jednotlivé jízdné by byly jinak 
v nerovnováze s cenami za jízdné časové.

CENÍK JÍZDNÉHO PLATNÝ OD 1. 1. 2006
             Jízdné dny zóna 30 zóna 35 zóna 30+35

Celé jízdné
 30 294  226 361

 90 793  609 975

Důchodci do 70 let
 30 191  146 234

 90 515  396 633

Studenti 15–26 let
 30 147  113 180

 90 396  304 487

Žáci 6–15 let
 30 110 84 135

 90 297 228 365
* zóna 30 – Opava včetně městských částí, zóna 35 – Slavkov, Otice, Raduň, Chvalíkovice

Druh platby žáci 6 - 15 let ostatní 

Platba v hotovosti 6 Kč 10 Kč

Platba z peněženky 4,40 Kč 7,80 Kč

Přestup do 30 min. 1,80 Kč 3,60 Kč

Bližší informace získáte na informačních tabulích ve vozidlech MDPO, a.s., v předprodeji 
a na www.mdpo.cz.

vedení společnosti MDPO, a.s.
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Můžete předkládat další 
žádosti o granty EU

Všem zájemcům o grant z česko-polského Fondu mikroprojek-
tů programu Evropské unie INTERREG IIIA ČR – PR sdělujeme, 
že další termín pro registraci projektových žádostí je do 20. úno-
ra 2006. Žádosti zaregistrované na sekretariátě Euroregionu Sile-
sia-CZ do tohoto termínu budou projednány Euroregionálním 
řídícím výborem v polovině května 2006. Všechny informace 
a dokumenty jsou k dispozici na www.euroregion-silesia.cz a na 
telefonních číslech 553 756 220 a 553 756 243.

Jana Novotná Galuszková, Euroregion Silesia-CZ
Správce a Administrátor Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA ČR–PR

Tříkrálová sbírka 2006 v Opavě
Na začátku ledna vyjdou do ulic skupinky Tří králů, které budou 
koledovat dům od domu. Výtěžek sbírky, kterou pořádá Charita Opava, 
je určen pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory.

Tříkrálová sbírka začne 
2. ledna a skončí 8. ledna. 
Tři krále také můžete vidět 
koledovat v pátek 6. ledna od 
14 do 16 hodin na Horním 
náměstí, Ostrožné ulici, 
Pekařské ulici a v jejím okolí, 
na sídlišti Edvarda Beneše 

a Antonína Sovy, na Ovocné 
ulici a v jejím okolí a před 
některými velkými opavský-
mi markety. 

Zároveň srdečně zveme 
všechny děti k účasti na sou-
těži O nejkrásnější tříkrálovou 
korunku, která se uskuteční 

6. ledna od 9 do 17 hodin 
v Klubu sv. Anežky – den-
ním Stacionáři pro seniory 
Charity Opava na Masaryko-
vě 39. Nejkrásnější korunka, 
kterou si děti přijdou vyrobit, 
bude po soutěži vyhodnoce-
na a výherce obdrží krásnou 
hračku. 

Petra Kretková 
koordinátor Tříkrálové sbírky

Rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2006
Takto vypadá v základních rysech rozpočet Statutárního města Opavy, který schválilo 
6. prosince zastupitelstvo.

Rozpočet je doplněn o významné položky příjmů a výdajů. Pokud máte 
zájem o podrobnější údaje, naleznete je na internetových stránkách města 
na adrese www.opava-city.cz.

I. Příjmy (v mil. Kč)

1. Daňové příjmy 618,051

  z toho - správní, místní a ostatní poplatky 26,096

  - poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů 20,000

  - daně 571,955

2. Nedaňové příjmy 54,165

  z toho - příjmy z vlastní činnosti  9,880

  - pronájem majetku 24,273

  - úroky  4,130

  - jiné 15,882

3. Kapitálové příjmy 47,000

  z toho - prodej nemovitého majetku 47,000

4. Přijaté dotace 256,422

  z toho - dotace na sociální dávky 182,775

  - dotace na školství 9,614

  - dotace na státní správu 60,878

   - ostatní 3,155

5. Financování 197,172

  z toho - převody přebytků hospodaření z minulých let 0,000

   - splátky úvěrů a půjček -17,597

  - přijetí úvěru 220,000

   - ostatní -5,231

Celkové finanční zdroje města pro rok 2006 1 172,810

II. Výdaje (v mil. Kč) 

Celkové výdaje města 1 172,810

Výdaje města dle jednotlivých kapitol:

KA 02 Odbor finanční a rozpočtový 49,659

KA 03 Odbor školství 65,776

KA 04 Odbor sociálních věcí 188,319

KA 05 Odbor majetku města a investic – oddělení majetku 51,090

KA 06 Odbor výstavby  0,050

KA 08 Odbor hlavního architekta a ÚP 9,447

KA 09 Odbor vnitřních věcí 3,900

KA 10 Odbor majetku města a investic – oddělení investic 293,307

KA 11 Městská policie 24,795

KA 12 Odbor prezentace a zahraničních vztahů města 11,543

KA 13 Odbor životního prostředí 43,365

KA 16 Odbor dopravy 1,050

KA 17 Odbor informatiky 22,993

KA 18 Odbor právní a organizační 0,500

KA 19 Kancelář tajemníka 125,110

KA 55 Podniky a organizace 261,523

KA 22 Městské části 20,383

1. Vybrané provozní výdaje města v roce 2006 (v mil. Kč):

- Provozní příspěvek na činnost Slezského divadla Opava 54,490

- Dopravní podnik: dotace na dopravní obslužnost 56,333

- Příspěvek na činnost Knihovny Petra Bezruče v Opavě 13,750

- Úhrada ztráty provozu měst. krytého bazénu a koupaliště 7,600

- Provoz zimního stadionu 7,100

- Provoz fotbalového stadionu 4,000

- Údržba komunikací včetně zimní údržby (cesty, chodníky) 31,200

- Čištění města 19,250

- Údržba veřejné zeleně 18,900

- Provoz veřejného osvětlení 13,500

- Sběr a svoz komunálních odpadů 40,175

- Provoz mateřských škol 11,936

- Provoz základních škol, včetně družin a klubů 27,414

- Provoz školní jídelny (7 provozoven) 10,500

- Údržba, opravy a vybavení ZŠ, MŠ, ŠJ 12,000

- Provoz jeslí (převedeny k 31. 12. 2005 pod správu MŠ) 0

- Provoz Magistrátu města Opavy bez Městské policie 
141,287  (tj. provoz objektů MMO, mzdy zaměstnanců včetně

  sociálního a zdravotního pojištění aj.) 

- Provoz Městské policie 24,795

- Sociální dávky (zcela hrazeny státní dotací) 187,898

- Dotace různým subjektům 25,420

- Úroky z úvěrů a půjček 3,976

- Příspěvky na lyžařské výcviky 7. tříd základních škol 1,476

- Stipendijní program pro studenty VŠ 0,500

 Miroslav Drössler
vedoucí finančního a rozpočtového odboru



4 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA LEDEN 2006 leden 2006

SLEZSKÉ DIVADLO

  3. 1. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
  4. 1. 19.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE sk. M
  5. 1. 19.00 TULÁK sk. 9
  7. 1. 19.00 TULÁK sk. 7
  8. 1. 10.00 MATINÉ VE FOYERU DIVADLA – slovem provází Evžen Trupar mimo
  9. 1. 18.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. S
10. 1. 18.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. O
11. 1. 10.00 JEJÍ PASTORKYŇA pro školy
12. 1. 10.00 HONZA A PRINCEZNA VERONIKA pro školy
13. 1. 10.00 NA SLOVÍČKO S ANTONÍNEM DVOŘÁKEM pro školy
14. 1. 10.00 MARNÁ OPATRNOST  sk. D
15. 1. 19.00 MARNÁ OPATRNOST – premiéra baletu sk. P
17. 1. 19.00 MARNÁ OPATRNOST  sk. 1
18. 1. 19.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. 2
19. 1. 19.00 TULÁK sk. 6
20. 1. 10.00 ZE ŽIVOTA HMYZU uzavř. předst.
 19.00   sk. 3
21. 1. 17.00 ZE ŽIVOTA HMYZU mimo
22. 1. 17.00 TULÁK mimo
23. 1. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
24. 1. 19.00 MARNÁ OPATRNOST sk. 5
25. 1. 10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ pro školy
27. 1. 19.00 DIVADLO SVĚT sk. 4
28. 1. 19.00 ZE ŽIVOTA HMYZU sk. 7
29. 1. 17.00 TOSCA – 50 % sleva pro seniory mimo
30. 1. 10.00 JAK SE DĚLÁ OPERA pro školy
31. 1. 10.00 PRODANÁ NEVĚSTA pro školy

KINO MÍR

  5. 1.–8. 1. 17.00 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
  5. 1.–8. 1. 20.00 DĚJINY NÁSILÍ
  9. 1.–11. 1. 17.45 a 20.00 ZNÁ JI JAKO SVOJE BOTY
12. 1.–15. 1. 17.00 STRAŠPYTLÍK
12. 1.–15. 1. 20.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM
16. 1. a 18. 1. 17.45 a 20.00 JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM
19. 1.–22. 1. 17.45 ANDĚL PÁNĚ
19. 1.–22. 1. 20.00 LOVCI DINOSAURŮ
23. 1.–25. 1. 17.45 a 20.00 LÁSKA NA INZERÁT
26. 1.–1. 2. 17.15 LETOPISY NARNIE
26. 1.–29. 1. 20.00 ELISABETHTOWN
30. 1.–1. 2. 20.00 TAJEMNÝ LET
  

KINO ELEKTRA
  
  5. 1.–8. 1. 20.00 40 LET PANIC
  9. 1.–11. 1. 20.00 LEGENDA O ZORROVI
12. 1. 20.00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
13. 1.–15. 1. 18.00 a 20.00
16. 1.–18. 1. 20.00
19. 1.–22. 1. 18.00 a 20.00 ŠÍLENÍ
23. 1.–25. 1. 20.00 ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
26. 1.–27. 1. 17.00 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
28. 1.–29. 1. 14.00 a 17.00
31. 1.–1. 2. 17.00
26. 1.–29. 1. 20.00 3.15 ZEMŘEŠ
30. 1.–1. 2. 20.00 WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
  

KINO ELEKTRA – FILMOVÝ KLUB
  
  9. 1. 17.00 SLADKÝ ŽIVOT – Itálie 1960. Režie: Federico Fellini. Dnes už nemá 

tento snímek příchuť skandálního filmu a současný divák stěží hledá, co 
mohlo církvi a cenzuře tolik vadit. Dnes má statut klasického filmového 
díla.

12. 1. 17.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ – USA 2005. Režie: Jim Jarmusch. Pocit roz-
čarování, nemožnosti komunikace a nejasné nespokojenosti se zmateným 
osudem, z něhož se nelze vymanit, provází všechny tři postavy díla. 

16. 1. 17.30 ZLOMENÉ KVĚTINY – USA 2005. Režie: Jim Jarmusch. Zapřisáhlý 
starý mládenec Don je odhodlán dál trávit čas své předčasné penze před 
televizí. Když ale dostane anonymní dopis naznačující, že s některou z čet-
ných bývalých lásek má dospělého syna, je nucen přece jen se zamyslet nad 
minulostí.

23. 1. 17.30 MRTVÝ MUŽ – USA 1995. Režie: Jim Jarmusch. Mladý účetní William 
v sebeobraně zabije syna bohatého majitele místních železáren a je nucen 
prchat před najatými zabijáky. Jeho průvodcem a ochráncem se stane mla-
dý indián jménem Nikdo.

30. 1. 17.30 MŮJ MILÁČEK RÁŽE 6,65 – Dánsko 2005. Režie: Thomas Vinterberg. 
Hlavním hrdinou je samotářský mladík Dick, kterému se náhodou dostane 
do ruky pistole a on s údivem zjišťuje, že ho přitahuje víc než dívka. Spolu 
s ostatními losery své generace založí klub, kde své zbraně pojmenovávají 
a milují. 

VÝSTAVY

PRODEJNÍ VÝSTAVA DĚL AUTORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU: Z. Beneš, 
J. Škarohlídová, R. Herrmann, L. Steininger, R. Grusmanová, I. Hartinger, D. Markovová 
a další. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Otevřeno během divadelních představení 
a také ve St, Pá, So, Ne od 16 do 18.30 hod. Do 10. 2.

AUTORSKÁ VÝSTAVA – Zdeněk Beneš – obrazy. Galerie Za Oponou, Slezské divadlo. Od 10. 2.
MICHAEL RITTSTEIN „NEMYSLI A MALUJ“ (obrazy, kresby), RADKA PAVELCOVÁ 

„KOLEM TĚLA“ (fotografie, videoinstalace), oratoř, RADEK NIVNICKÝ „UNTITLED“ 
(instalace), atrium DU, OPAVA NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ (první výsledky foto-
grafického projektu ITF), Kabinet fotografie. Od 9. 12. do 15. 1. Dům umění.

HERMOVO UCHO (mezinárodní multimediální výstava), PETER DEMEK – prostorová insta-
lace v oratoři DU, JAN DYNTERA – BUTTERFLY AGE (fotografie) v Kabinetu fotogra-
fie DU, RADEK NIVNICKÝ – „UNTITLED“ (instalace), atrium DU. Od 27. 1. do 26. 2. 
Vernisáže 26. 1. v 17 hod. Dům umění.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, Tyršova 1, Opava 
(tel./fax: 553 622 999), szmred@szmo.cz, www.szmo.cz

PRAŽSKÉ JARO 1968. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Praha a Institut 
Pamieci Narodowej Varšava. Ve spolupráci se SMO. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 
1. Vernisáž 4. 1. v 16 hod. Do 29. 1.

JOSEF JÍRA – GRAFIKA. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1.
ALBÍN BRUNOVSKÝ – THEATRUM MUNDI. Pod záštitou Ministerstva kultury ČR a ve 

spolupráci se SMO. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. Do 20. 1.
SVĚT MINIATURNÍCH KRAJIN – PŘÍRODNÍ KOMPOZICE. Arboretum Nový Dvůr 

– výstavní hala.
TAJEMSTVÍ RAŠELINÍKŮ. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 8. 1.
SOCHA LEHNERA – MIMOŘÁDNÝ PŘÍRŮSTEK DO SBÍREK SZM. Výstavní budova 

SZM, sady U Muzea 1. Od 10. 1.

HOLOS – Občanské sdružení, Čapkova 13, Opava
(tel.: 603 718 185, tel./fax: 553 615 324), holos@holos.cz, www.holos.cz, 
Čajovna U Konvičky, (tel.: 775 337 794)

20. 1.–22. 1. „Reiki – živá cesta v Opavě“ – seminář reiki, jako nejjednodušší metoda 
přírodní léčby, kterou je schopen se naučit každý. Vede mistr reiki Shanti 
Plavan. Info: 736 680 278 (Martin), shanti.plavan@volny.cz.

28. 1.–29. 1. „Holotropní dýchání“ – vliv poporodního traumatu na náš život. Grofo-
vy matrice. Zážitkový seminář v rámci transpersonální psychologie vede 
Milan Hrabánek, žák prof. Grofa. Střední zdravotnická škola Opava.

Turistický klub při OS HOLOS - zimní výlet na běžkách v okolí obce Hlavnice, Nový Dvůr, 
Větrný mlýn v Hlavnici –  sauna, zimní sporty. 
TANEČNÍ ŠKOLA při Holos Centru – mistři ČR a mistři Moravy pro rok 2005 v latinskoa-
merických formacích zvou do svých řad děti, mládež a starší osoby od 6 do 100 let. Ti z vás, 
kteří  máte  rádi moderní  pohyb, latinskoamerické a standardní sportovní tance, jazzové tance 
a dobrý kolektiv budete u nás přivítáni vždy v Po, Čt, Pá od 15.30 hod. na Střední zdravotnické 
škole v Opavě, Dvořákovy sady 2. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA, Jaselská 4, Husova 17, Opava 
(tel.: 553 712 100, 553 623 276), info@ddmopava.cz, www.ddmopava.cz

  
  7. 1. 8.30–15.30 Cvilínská bobovačka – povánoční výlet pro děti do 10 let a maminky 

s dětmi spojený se soutěžemi v jízdě na bobech a spoustou her. Sraz 
v 8.30 hod. – nádraží Opava-východ, příjezd v 15.30 hod. Při nepříznivém 
počasí – dopoledne v Domečku. Bližší info a přihlášky – pí Synková, tel.: 
553 712 821.

  8. 1., 15. 1., 22. 1., Malá lyžařská školička – pro děti od 4 do 10 let. V kurzu proběhnou 3 vy-
29. 1.   8.00–17.00 učovací lekce, v poslední bude karneval. Místo konání: Beskydy – Visa-

laje, hotel Visalaje. Zajištěna: doprava, spol. místnost, oběd, pitný režim, 
lyžařský vlek, instruktoři. Odjezd v 8 hod., příjezd kolem 17 hod. Další 
informace na tel.: 553 623 276, 553 625 356.

10. 1.   8.00 Okresní finále ve florbalu dívek SŠ. OA, MSZeŠ.
12. 1. 16.00–17.00 Turnaj ve florbalu mezi SVČ Opava a ZŠ Šrámkova, Opava. Tělocvična ZŠ 

Šrámkova.
14. 1.   8.30 Škola bruslení pro děti od 5 let. Zimní stadion Opava. Vždy v sobotu 

a v neděli v 8.30 hod.
14. 1. 15.00 Domečky v čase – ANTIKA… přeneste se s námi do období starověkého 

Řecka a Říma a prožijte s námi dobrodružství antických bohů. Zábavné 
odpoledne pro rodiče s dětmi. SVČ Opava, Jaselská 4, od 15 hod.

16. 1.–17. 1.  Domečky v čase – ANTIKA… Pro předem přihlášené MŠ a ZŠ. SVČ Opa-
va, Jaselská 4.

17. 1.   8.00 Okresní finále ve florbalu chlapců SŠ. SPŠ a SUPŠ, SŠ Technická, OA 
v 8 hod.

21. 1. 15.00–18.00 Bubnovačka s výukou orientálních tanců – naučte se bubnovat na africké 
bubny a spojit rytmus s pohybem ve stylu Orientu. SVČ Opava, Jaselská 4. 
Bližší informace a přihlášky – pí Synková, tel.: 553 712 821.

21. 1.  Slezský bál – tradiční krojovaný bál. Kulturní dům Na Rybníčku. Předpro-
dej vstupenek – Sluna a SVČ Opava, Jaselská 4.

22. 1.  Pohádkový bál – dětský karneval pro všechny pohádkové bytosti plný tance, 
her a zábavy. KD Na Rybníčku. Předprodej vstupenek – Sluna a SVČ Opa-
va, Jaselská 4.

25. 1.  Okresní kolo matematické olympiády pro ZŠ.
27. 1.  Okresní kolo olympiády v německém jazyce pro SŠ.
28. 1. 15.00–18.00 Ruční dílna – Džínový svět – výroba dekoračních deček a koberečků 

ze zbytků látek. S sebou zbytky látek v barvách dle svého výběru, staré 
džíny. SVČ Opava, Jaselská 4. Bližší info a přihlášky – pí Vajdová, tel.: 
553 712 821.

28. 1. 15.00–18.00 Pečení „svatebních“ koláčů – naučte se zadělat, udělat, upéct a sníst výbor-
né koláče dle receptur našich babiček. SVČ Opava, Jaselská 4. Bližší infor-
mace a přihlášky – pí Vajdová, tel.: 553 712 821.

16. 1.–20. 2.  Kurz keramiky pro všechny zájemce. 6 lekcí po 3 hodinách. SVČ Opava,
 17.00-20.00 Jaselská 4. Každé pondělí od 17 do 20 hod.
Během měsíce ledna od úterý do neděle jednodenní zájezdy na hory: VELKÁ RAČA – každé 
Út, Čt, So v 6 hodin od restaurace U Jelena. JAVOROVÝ VRCH – každou St, Pá, Ne v 7 hod. od 
restaurace U Jelena. DONOVALY – každý Pá ve 4.30 hod. od restaurace U Jelena. Informace 
a přihlášky na SVČ Opava, Husova 17, tel.: 553 625 356, 553 623 276.
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Za obsah sdělení v kulturním kalendáři odpovídají oznamovatelé akcí. 

LOUTKOVÉ DIVADLO STŘEDISKA PRO VOLNÝ ČAS OPAVA
Husova 17, Opava 

  8. 1. 10.00 a 16.00 ČERTŮV MLÝN. Hraje DS Broučci SVČ Opava.
  9. 1.   9.00 a 10.30 BUDULÍNEK, ZIMNÍ POHÁDKA O SMOLÍČKOVI. 2 klasické pohádky 

Fr. Hrubína v podání Vladimíry Krakovákové, členky Divadla loutek Ostra-
va. Dopolední představení pro MŠ a ZŠ.

15. 1. 10.00 a 16.00 O ČERVENÉ KARKULCE A JINÉ POHÁDKY. Hraje Vladimíra Krako-
váková, členka Divadla loutek Ostrava. 

22. 1. 10.00 a 16.00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA. Hraje loutkoherecký soubor ALT 
SVČ Opava.

23. 1.   9.00 a 10.30 O PEJSKOVI A KOČIČCE. Hraje Divadlo K.K. Olomouc. Dopolední 
představení pro MŠ a ZŠ. 

23. 1. 19.00 BILETÁŘKA. Hraje Divadlo K.K. Olomouc. Představení pro mládež 
a dospělé.

29. 1. 10.00 a 16.00 OTESÁNEK. Hraje DS Štěk SVČ Opava.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – průvodní karta, do které budete získávat nálepky za jednotlivá 
nedělní představení. Komu se podaří nasbírat alespoň 10 nálepek, získá odznak Loutkového 
divadla SVČ Opava. Obdržíte v pokladně divadla.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  
14. 1. 14.30 Slezská kapela. Novoroční koncert. Pořádá agentura Mazel. Kino Mír.
17. 1.  Setkání dvojčat a x-čat. Mateřské centrum – Oasa, Válečkova 16. Info: 602 

946 738. 
17. 1. 19.30 Recitál Richarda Müllera. Pořádá A. production Martina Žižlavského ve 

spolupráci se SMO. Kino Mír.
24. 1. 17.00 Koncert dechového oddělení. Pořádá ZUŠ Václava Kálika. Koncertní sál 

školy.
27. 1. 19.00 Společenský večer pro absolventy, rodiče a širokou veřejnost v prostorách 

Masarykovy střední zemědělské školy. Tombola, dvě hudby, diskotéka. 
Pořádá SRPDŠ při Masarykově SZeŠ a SOU zemědělském v Opavě spolu 
s ředitelstvím školy. Předprodej vstupenek na sekretariátě školy do 16. 1.

31. 1. 19.00 Obnov svou sílu, lásko… aneb věčné téma v hudbě, písních a sonetech Willi-
ama Shakespeara. Účinkují: Kateřina Englichová – harfa, Eva Leinwebero-
vá, Ondřej Kepka – recitace, Karolína Bubleová – Berková – mezzosoprán. 
5. abonentní koncert SMO. Sněmovní sál minoritského kláštera.

CHARITA OPAVA, Přemyslovců 26, Opava-Jaktař
(tel. + fax: 553 612 780, 553 612 788), info@charitaopava.cz, 
www.charitaopava.cz

  
  6. 1. 18.00 Koncert Růže pro Vás. Sólisté opery Slezského divadla v Opavě budou zpí-

vat pro Charitu Opava. Umělci nabídnou kytici růží v podobě nejznáměj-
ších árií, písní a duetů. Vstupenky je možno si zakoupit v Charitě Opava 
a v předprodeji Slezského divadla. Sněmovní sál minoritského kláštera.

  6. 1. 20.00 Tříkrálové noční bdění. Kaple sv. Anny (Konkatedrála Nanebevzetí Panny 
Marie, boční vchod). Společné modlitby, adorace, mše sv. ve 23 hod.

  3. 2. 20.00  Ples Charity Opava. K tanci a poslechu bude hrát skupina Relax, bohatá 
tombola. Jednu vstupenku vám věnujeme jako poděkování za vaši aktivní 
účast při Tříkrálové sbírce. KD Stěbořice.

Odevzdání pokladniček opavských vedoucích skupinek se uskuteční v pondělí 9. 1. v Denním 
stacionáři pro seniory, Masarykova 39 (vedle kostela sv. Ducha) od 16 do 20 hodin. Je důležité 
odevzdat pokladničku tento den, protože již ve čtvrtek 12. 1. budeme pokladničky rozpečeťovat 
na MMO. Nevyhovuje-li vám tento termín časově, pošlete za sebe zástupce s vaším občanským 
průkazem, který nezbytné záležitosti vyřídí.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KURZY

  5. 1.   8.15–15.00 Lékařská astrologie – významný astrolog Emil Václav Havelka v Astroapa-
tyce na Vrchní 43. Lékařská astrologie, poradenství zdarma. Objednávky 
osobně nebo na tel.: 553 773 060, 732 256 115.

23. 1. 15.00 Kulturní život v Opavě – beseda s Petrem Rotreklem, kulturním referentem 
Magistrátu města Opavy. Klub důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá Vlas-
tivědná vzdělávací společnost StOpa.

24. 1.–21. 2.  Psychofyzická příprava na porod. Cyklus přednášek pro těhotné ženy. Baby 
club Kačka, tel.: 602 946 738, www.babyclub.cz.

25. 1. 16.00 Zahájení 10 přednášek na téma Lidská mysl. Poznatky lze zužitkovat 
v každodenním životě. ZŠ Mařádkova 7 – vchod za družinou. Info: Stani-
slav Hendrych, tel.: 737 028 423, hendrychst@t-email.cz.

  
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA s.r.o., Těšínská 30, Opava
(tel./fax: 553 607 040, 775 673 376), info@abeceda.org, 
www.abeceda.org

  
Angličtina, němčina, ruština, španělština, italština a francouzština alternativním způsobem. 
Speciální učebny vybavené technikou se sluchátky v Opavě a v Ostravě. Čeští lektoři i rodilí 
mluvčí v 7 jazykových úrovních.
GENERAL INTENSIVE – 1x týdně 2 lekce v Opavě (16. 1.–7. 4., 10. 4.–30. 6.)
GENERAL – 1x týdně 1 lekce v Opavě (20. 2.–30. 6.)
ADRENALIN – víkendový kurz angličtiny se sportem, lyžování s rodilým mluvčím (27. 1.–29. 1., 
17. 2.–19. 2.)
PROGRESS – 1x měsíčně jeden víkend v Opavě (3–12 2006)
BUSINESS – víkendový kurz s obchodní tématikou v Opavě
DISCUSSION CLUB – konverzační víkend s rodilým mluvčím v Luhačovicích
INTENSIVE – týdenní kurz v Luhačovicích
FOR YOU – firemní kurzy šité na tělo i duši
PLUS – překlady, tlumočení, jazykový audit
GRATIS – rezervujte si ukázkovou hodinu zdarma
EXKLUSIVE – dárkový šek

ART IMAGE ASSOCIATION – Minicentrum vizáže a jógy, Pekařská 21, Opava 
(tel.: p. Střílková 777 152 020, p. Klogner 777 070 158)

  6. 1.–8. 1., 12. 1.–14. 1., 19. 1.–21. 1. Víkendová pobytová škola lyžování a snowboardu.
28. 1. 10.00–15.00 Kurz „Styl – harmonizace doplňků s oděvem a líčením“. Vede L. Střílková. 

Nutná rezervace.
29. 1. 10.00–16.00 Rodinné konstelace. Vede L. Klogner. Nutná rezervace.
Cvičení jógy: Po–Čt 16–17.30 hod., 18–19.30 hod. Po domluvě i v jiných denních časech.

RAKETA BOWLING, s.r.o., Krnovská 184, Opava-Jaktař 
(tel./fax: 553 710 090), info@raketabowling.cz, www.raketabowling.cz 

  
  7. 1., 21. 1., 28. 1. Taneční diskotéka od 20 hod. – vstup zdarma.
14. 1. 20.00 Bowlingový diskoples s bowlingovým mini-turnajem pro  páry manželské 

i nemanželské o titul „Král a královna bowlingového plesu“. 
18. 1. 16.00 Novoroční turnaj v mariáši.
  

HALA OPAVA a. s., Žižkova 8, Opava
(tel.: 553 759 340, fax: 553 731 920), info@hala-opava.cz, 
www.hala-opava.cz

  7. 1.  BK Opava – BK Chomutov – basketbal 2. liga muži – základní část.
  8. 1. 10.00 BK Opava – Sokol Vyšehrad – basketbal 2. liga muži – základní část.
14. 1. 17.00 VK Ferram Opava – VK Dukla Liberec – volejbal muži – extraliga.
14. 1.  BK Opava starší dorostenci – Krnov – dorostenecká liga.
28. 1.  BK Opava – Valašské Meziříčí – basketbal 2. liga muži – oblastní přebor.
29. 1.  BK Opava – Vsetín – basketbal 2. liga muži – oblastní přebor.
Možnost pronájmu hrací plochy pro veřejnost, informace na tel.: 553 759 340.
  

SPORTOVNÍ AKCE
  
  1. 1.  1. ročník – Výstup na Jakubčovickou šanci aneb Novoroční čtyřlístek 

– novoroční pochod. Start – individuální odkudkoli (z Hradce n/Mor. po 
žluté). Cíl od 10 do 15 hod. – rozhledna u Jakubčovic, která bude zpřístup-
něna. V cíli opékání buřtů, teplý čaj. Pořádá odbor vysokohorské turisti-
ky TJ Opava a Odbor KČR VHT Opava. Info: J. Koutný, Holasická 10, 
Opava 5.

  7. 1.   8.00–10.00 3. ročník Novoroční šance – pochod na 14 a 18 km. Start od Sdružení 
zdravotně postižených, Liptovská 21. Cíl v 16 hod. tamtéž. Pořádá Odbor 
vysokohorské turistiky TJ Opava a Odbor KČT VHT Opava. Info: p. Sirný, 
604 502 057, www.webpark.cz/vht-opava. 

AIKIDO DOJO OPAVA, tel.: 604 219 984, www.aikido.goo.cz, pondelkova@centrum.cz.SKP 
Krnovská 69: aikido pro mládež a dospělé, Po+St 20.30–21.30 hod. ZŠ Šrámkova 4: aikido pro 
děti od 6 let, Čt 18–19 hod. Nábor nových členů probíhá na každém tréninku.
Fit klub Perfekt, Sady Svobody 4, tel.: 602 744 348, www.fitklubperfekt.cz. Sobota: 14. 1. Hubne-
me po Vánocích aneb zpět do kondice s firmou SEMIX. Začátek 15.30–17.30 hod. Program: 
AEROBIC-CLASS a POSILOVÁNÍ trochu jinak (FLEXI-BAR, CIRCLE MAGIC). Cvičí obě 
hodiny Věra Macošková. TOMBOLA. Zajištěna ochutnávka firmy SEMIX.
Cvičení s Věrou Macoškovou, ZŠ Šrámkova, tel.: 602 744 348. Každé úterý 19–20 hod.  NIKE 
DANCE AEROBIC, 20–21 hod. P-CLASS a čtvrtek 19–20 hod. AEROBIC CLASS, 20–21 
hod. P-CLASS.
SPORT KLUB PERFEKT OPAVA, Sady Svobody 4, tel.: 553 711 333,721 080 155.
PILATESOVA METODA – Po: 17.30–18.25 hod., 19.30–20.25 hod., Út: 16.30–17.25 hod., 
19.30–20.25 hod., St: 15.30–16.25 hod., 17.30–18.25 hod., Čt: 8.30–9.25 hod., 18.30–19.25 
hod., 19.30–20.25 hod., Pá: 16.30–17.25 hod., Ne: 16.30–17.25 hod.
POWER YOGA – Po: 16.30–17.25 hod., Út: 8.30–9.25 hod., 17.30–18.25 hod., St: 19.30–20.25 
hod., Čt: 17.30–18.25 hod., Pá: 18.30–19.25 hod., Ne: 17.30–18.25 hod.
FIT BALL (míče) – Po: 18.30–19.25 hod.
FLEXI-BAR (nové posilování zad a pánevního dna) – Po: 15.30–16.25 hod., Út: 18.30–19.25 
hod., St: 16.30–17.25 hod.
Fit klub Perfekt Věry Macoškové, Sady Svobody 4, www.fitklubperfekt.cz.STEP INTERVAL 
– Po,Pá: 16.30–17.25 hod., St: 17.30–18.25 hod., KICK BOX AEROBIC – Po,Čt: 17.30–18.25 
hod., Ne: 16.30–17.25 hod., BODYSTYLING a BOSU každý den.
TARRAGONA FITNESS, Krnovská 69. Začátek kurzů od ledna. Břišní tance (začátečníci, mírně 
pokročilí, pokročilí a děti) – Po, St, Pá, Ne – tel.: Šárka – 737 906 730, Zdeňka – 604 676 991. 
Power jóga – Čt: 19–20 hod., tel.: Maruška – 728 742 494. Aqua-fitness – Čt: 18.30–19.30 hod., 
tel.: Romana – 777 615 598. Stop obezitě – St: 17.30–18.30 hod., tel.: Romana – 777 615 598. 
Sport Club Opava, Statková 3, tel.: 608 625 162. Sportovní hala ELIM - PILATES – Po, St: 
19.30–20.30 hod., BALL – Út, Čt: 18–19 hod., BODY STYLING – Út, Čt: 19–20 hod. Wellness 
club – ZŠ Englišova – PILATES – St: 17.30–18.30 hod., BODYSTYLING – Po, St: 18.30–19.30 
hod., BALL – Út 18.30–19.30 hod.
BABY CLUB KAČKA, Hana Quittková, tel.: 602 946 738, 605 962 095, 723 848 320, www.baby-
club.cz. MC VÁLEČKOVA – Kurz cvičení kojenců (3–6 měs.) – Út, Čt a batolat (6 měs.–2 roky) 
– Po, Út, Čt; Kurz plavání kojenců (od 8. týdne) – Po, Út, Čt; Orientální tanec s dítětem v náručí 
(3 měs.–1 rok) – Út, Pá; Praktická příprava na rodičovství – Út 10 hod., cyklus přednášek od 
24. 1. do 31. 1.; Laktační liga – poradna pro kojící matky – Út od 10 hod. SPEC. ŠKOLA PRO 
TP, DOSTOJEVSKÉHO 12 – Kurz plavání kojenců a batolat (6 měs.–1,5 roku) – Po-Pá. LRC 
ENGLIŠOVA 526 – Kurz plavání rodičů s dětmi (2–4 let) – Pá; Organizované plavání MŠ. 
Mateřské centrum OASA, Válečkova 16, tel.: 602 946 738. „Mámo, pojď si hrát s kamarády“ (od 
1–5 let) – Út – výtvarná činnost, Čt – pohybová činnost 15–18 hod.; „Hudební školička“ (od 
1–5 let) – St: 9–12 hod. 
Sportovně-relaxační centrum OLYMP INN, 17. listopadu 2. Body styling – St: 9–9.55 hod., Út, 
St, Čt, Ne: 17.30–18.25 hod., Po, St, Čt: 18.30–19.25 hod., Po, Út: 19.30–20.25 hod.; Step 
body – Po: 17.30–18.25 hod., Pá: 18.30–19.25 hod.; Power jóga – St: 19.30–20.25 hod., Pá: 
17.30–18.25 hod.; Body ball: Út: 18.30–19.25 hod.
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Letos se Opavané dočkali dvou městských vánočních stromů. Na snímku pracov-
níci Technických služeb Opava upevňují strom na Horním náměstí.

Ukázka domácí zabíjačky.

Zábava pod koncertním pódiem. 

Před slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Dolním náměstí zazpívala 
návštěvníkům trhů finalistka druhého ročníku Česko hledá SuperStar Míša 
Nosková.

Zaplněné Dolní náměstí roztančil rock and rollový Marcel Woodman s kapelou. 
Na pódium si na závěr koncertu pozval několik dívek a žen z publika.

Dalšími ozdobami jarmarku byly koncerty Petra Spáleného a Fleretu s Jarmilou 
Šulákovou.

Foto: Jan Šindler



Vánoční výstava 
měla velký úspěch

Vánoční výstavou s názvem Betlémy vyvrcholil v křesťanské mateřské 
škole na Mnišské ulici projekt Společnou cestou „Krok za krokem 
celým církevním rokem“. 

Studentské Ruce pro úsměv
Studenti Mendelova gymnázia se již po osmé stali organizátory 
charitativní akce Ruce pro úsměv, jejímž účelem je získat co nejvíce 
příspěvků pro Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením 
na Mánesově ulici v Opavě. 

Povinnosti s přípravou večera si studenti předávají 
od roku 1997. Letošní ročník, který proběhl v mikuláš-
ském čase, si vzali pod patronaci studenti 2. D třídy. 
Jako obvykle se podvečerní program skládal z vystoupení 
klientů ústavu, které pak vystřídali v literárně hudebním 
pásmu studenti Mendelova gymnázia. Součástí večera 
byla i prodejní výstavka. Studenti jednak tento program 
připravují, ale také dlouho před termínem plánované 
akce shánějí tolik potřebné sponzory. I letos byli ve svém 
snažení úspěšní.

Skutečnost, že akce má za sebou už osm ročníků svědčí 
o zájmu mladých lidí pomáhat ostatním, o jejich sociál-
ním cítění. Projevují tak svoji solidaritu s lidskou bolestí 
a postižením.

Hana Nováková Sonnková
Mendelovo gymnázium, Opava

Šrámkové utekl postup 
do finále jen o pár bodů
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S vizitkou nejlepšího studentského týmu z Evropy a s cenou pro 
nejnadšenější družstvo se vrátila z indického Lucknow z jedenáctého 
ročníku mezinárodní soutěže přírodních věd, matematiky, astronomie 
a programování Quanta pětice studentů Mendelova gymnázia.

Více než dvě stě padesát vánoč-
ních ozdob donesli na magistrát 
děti a školáci, kteří se zúčastnili 
městské soutěže O nejkrásnější 
vánoční ozdobu. Nejlepší z ozdob 
pak radnice nechala zavěsit na 
vánoční stromy na Dolním a Hor-
ním náměstí.

Kapři, andělé, hvězdy a ko-
mety, sněhuláci či zvonky. To 
byly nejčastější motivy, které 
se střídaly v různých prove-
deních. V některých soutěž-
ních kategoriích se sešly tak 
povedené výrobky, že o vítě-
zích rozhodoval jeden hlas. 
Nejúspěšnější autoři si mohli 
převzít výhry před slavnost-
ním rozsvícením vánočního 
stromu na Dolním náměstí. 
V případě mateřských škol 
to znamenalo velké krabice 
s hračkami, v případě starších 
školáků pak třeba kazetové 
a CD přehrávače. 

Vítězové kategorie jed-

V průběhu celého loň-
ského roku děti srovnávaly 
oslavy církevních svátků 
a křesťanských lidových 
tradic u nás a v Polsku, 
ve spojení s aktivitami 
výstavními, výtvarnými, 
pracovními a pěveckými. 
Při předávání zkušeností 
jsme se naučili komuniko-
vat a poznávat lidi, i když 
neznáme jejich rodný jazyk 
a prohloubit křesťanské 
cítění oslovených skupin 
u nás a v Polsku.

Závěrečná část projektu – 
výstava Betlémy – se setkala 
se zájmem široké veřejnosti, 

zástupců Krajského úřadu 
MSK, Statutárního města 
Opavy, polských kolegů, 
dětí z Ratiboře a pedagogů 
z polského města Rybnik 
a Katowice. V bohatě vyzdo-
bených prostorách mateř-
ské školy mohli návštěvníci 
výstavy porovnat slavení 
Vánoc u nás a v Polsku.

Projekt byl financován 
z Programu EU Phare CBC, 
podporovaného ze Společné-
ho fondu malých projektů v re-
gionu Silesia a za přispění 
Statutárního města Opavy.

Marie Heisigová 
ředitelka MŠK

Soutěž vyhlásil Úřad vlády 
ČR a hlavní úkol zněl: „Váš 
region otevírá vlastní dům 
v Bruselu. Navrhněte náplň 
jeho práce, jakým způsobem 
a o čem by informoval mateř-
ský region, komu by předával 
informace ve svém regionu 
a dále jak by prezentoval váš 
region v Evropě ze svého 
bruselského sídla.“  

V Moravskoslezském kra-
ji se zúčastnilo soutěže 
20 škol. První místo sice 
získalo bruntálské gymná-
zium, avšak ZŠ Šrámko-
va se umístila na 3. místě 
s rozdílem pouhých dvou 
bodů. O bronzovou příčku 

se zasloužilo 5 žáků třídy 
9. C spolu s učitelem Radi-
mem Křížem. 

„Do celostátního finále 
postupují pouze vítězové 
krajských kol, nicméně 
tento projekt nám pomo-
hl k pochopení důležitosti 
Evropské unie, seznámil 
nás s právy a povinnostmi 
členských zemí. Vyzkoušeli 
jsme si, jak bychom zvládali 
chod informačního centra, 
což je pro nás velký přínos 
do budoucna“, shoduje se 
za všechny účastníky soutěže 
Anetta Nyitraiová.  

 Petra Grossmannová 
9. C, ZŠ Šrámkova

Jen několik málo bodů rozhodlo o tom, že družstvo ze Základní školy 
Šrámkova nepostoupilo z krajského do celostátního finále soutěže 
„Tajemná komnata Evropské Unie“. 

Nejlepší evropský tým v Indii? 
Studenti Mendelova gymnázia. 

Českou republiku a Opa-
vu reprezentovali Miroslav 
Graf, Adam Janečka, Martin 
Kupec, Klára Roženková 
a Pavel Solný. Martin Kupec 
a Miroslav Graf si jako jediní 
evropští zástupci odvez-
li z vědomostního klání 
pomyslnou medaili: skončili 
druzí v programování. Klára 
Roženková postoupila do 
finále Mental ability a umís-
tila se na šestém místě, do 
finále v oboru astronomie 
se dostali P. Solný a M. Graf, 
kteří skončili devátí. 

Mendelovo gymnázium 
bylo na soutěž pozváno 
přímo organizátory Quanta, 
kteří navštívili republiku 
v minulém školním roce. Na 
soutěži zaujal organizátory 
týmový duch a jednotlivé 
soutěžní projevy studentů 
MGO, takže výpravě udělili 
titul The most enthustiastic 
team (nejnadšenější či nejza-
pálenější tým).

Soutěž Quanta je jednou 
z nejrozsáhlejších soutěží 
svého druhu. Koná se na 
největší střední škole na svě-

tě (City Montessori School 
má 29 000 žáků) a účastní 
se jí týmy z mnoha zemí. 
Letos změřilo síly 17 týmů 
z celého světa a 40 týmů 
z Indie. Soutěžilo se v osmi 
disciplínách: mental abi-
lity (IQ test), astronomie, 
matematika, programování, 
Model Display (ukázky stu-
dentských výtvorů), diskuse 
na dané téma, koláž a pří-
rodovědné testy zahrnující 
fyziku, biologii a chemii. 
V každém z těchto oborů 
jsou týmy reprezentovány 
jedním až dvěma zástupci, 
veškeré soutěže probíhají 
v anglickém jazyce. 

(red, gym)

Kdo poslal nejhezčí ozdoby na vánoční stromy

notlivců: Anežka Rychlá 
(Raduň, 2 roky, za loutku 
anděla v modrých šatech), 
Linda Kremserová (MŠ 
Riegrova, 6 let, za hvězdu a zvo-
nek), Vojta Rychlý (Raduň, 
6 let, za anděla v modrých 
šatech), Žaneta Florýnková 
(ZŠ Edvarda Beneše, 13 let, 

za kapry a hvězdu z alobalu).
Vítězové kategorie kolekti-

vů: MŠ Sluníčko (za soubor 
9 ozdob z hrubého drátu), 
Speciální škola pro těles-
ně postižené (za 10 řetězů 
z buráků a velkou hvězdu), 
ZŠ Otická (za soubor deseti 
kašírovaných andělů). (red)

Na snímku vítězka kategorie jednotlivců Linda Kremserová 
a náměstek primátora Pavel Mališ, který vítězům předával 
ceny. Foto: Jan Šindler

Jedním z pěti laureátů 
prestižní Ceny minis-
tryně školství, mládeže 
a tělovýchovy České 
republiky Petry Buz-
kové se pro rok 2005 
stal posluchač dok-
torského studia teo-
retické fyziky a astro-
fyziky na Filozofic-
ko-př írodovědecké 
fakultě Slezské uni-
verzity Gabriel Török. 
Ocenění převzal při 
slavnostním setkání 
na půdě resortního 
ministerstva 21. listo-
padu.

Foto: Ivan Augustin
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Holuša sbíral zkušenosti 
na mistrovství Evropy
Za velice úspěšnou atletickou sezonou Sokola Opava udělali symbolickou tečku přespolní běžci v čele 
s Jakubem Holušou. Z mistrovství ČR v České Lípě si odvezli dvě medaile.

Stolní tenisté Mendelova gymnázia 
postupují do Číny
Opava bude mít zastoupení na mezinárodním mistrovství středních 
škol ve stolním tenise. Postaralo se o to družstvo studentů Mende-
lova gymnázia.

Gymnastky míří na celostátní finále
Opavské gymnastky míří do celostátního finále druhého ročníku 
gymnastické soutěže Teamgym Junior 2005. Dívky z Gymnastického 
klubu TJ Sokol Opava a Sokola Kateřinky uspěly v moravském kole 
ve dvou ze tří věkových kategorií.

Turnaj v goalballe
Ve středu 30. listopadu proběhl I. integrovaný goalballový turnaj mezi 
žáky opavských škol. V kategoriích mladších i starších žáků vyhrála 
„domácí“ družstva SpZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči.

Družstvo ve složení Jakub 
Kleprlík, Michal Kleprlík, 
Jakub Szewieczek, Leander 
Lazarczyk se po předcho-
zích vítězstvích v okresním 
a krajském finále ASŠK 
(Asociace školních spor-
tovních klubů) ve stolním 
tenise probojovalo až do 
republikového finále, které 
se konalo 8. a 9. prosince 
v Kostelci nad Orlicí. Tohoto 
klání se zúčastnilo 14 vítěz-

ných družstev z jednotlivých 
krajů České republiky. Naši 
borci ve finále zvítězili nad 
družstvem z Vlašimi a bu-
dou tak reprezentovat naši 
republiku na mezinárodním 
mistrovství středních škol 
ve stolním tenise, které se 
uskuteční od 5. do 12. dubna 
v čínské Shanghai za účasti 
19 týmů z celého světa.

Zbyněk Nesvadba
Mendelovo gymnázium, Opava

Soutěž se skládá ze tří 
disciplín - pohybová skladba, 
akrobacie a přeskok na tram-
políně – a bodovým součtem 
se pak určuje vítěz. 

V kategorii nejmladších 
gymnastek skončilo družstvo 
Sokola Opava na druhém 
místě za týmem z Kroměříže. 
Opavanky sice ještě po akro-
bacii atakovaly nejvyšší post, 
ale trampolína jim vůbec 
nevyšla a musely se spokojit 
se stříbrem. 

Ve druhé kategorii už ale 
Slezanky neponechaly nic 
náhodě. První místo obsadil 

Sokol Opava a druhé Sokol 
Kateřinky. 

V nejstarší kategorii hájily 
slezské barvy gymnastky 
Sokola Kateřinky, a zatímco 
tentokrát svedly se soupeři 
vyrovnaný boj na trampolíně 
a v akrobacii, na poslední 
příčku je odsunul výkon v po-
hybových skladbách.

Do moravského kola postou-
pily gymnastky z kola regionál-
ního. „Výsledky prokázaly, 
že opavské gymnastky patří 
opravdu mezi velice nadané,“ 
konstatovala Táňa Baláková 
z GK TJ Sokol Opava. (red)

Foto: Ľubomír Franer

Turnaje se zúčastnili žáci 
těchto základních škol: Eng-
lišova, E. Beneše, Dostojev-
ského, Kylešovice, Mladecko, 
Komárov. Patří jim naše 
poděkování, že našli odvahu 
a „šli“ do toho. 

Také děkujeme všem, bez 
jejichž pomoci by se akce 
neuskutečnila. Věříme, že 

turnaj bude mít pokračování.
Goalball je sport, který 

původně sloužil pro rozptýle-
ní válečných veteránů, v sou-
časnosti je jednou z disciplín 
na olympijských hrách zdra-
votně postižených. 

Jana Čmelíková
SpZŠ pro zrakově postižené a žáky 
s vadami řeči a OS Tandem Opava

Jakub Holuša opět nenašel přemožitele 
v kategorii dorostenců a připsal si již osmý 
titul mistra ČR pro rok 2005. Druhé místo 
- v čase stejném jako vítězka - získala Jaku-
bova sestra, Karolína Holušová, v kategorii 
starších žákyň. Do první desítky se vešli 
ještě Petr Rucký, šestý ve starších žácích 
a devátým místem Markéta Mašková ve 
starších žákyních. 

Na základě výborných výkonů během celé 
sezony byl Jakub Holuša nominován na mis-
trovství Evropy do nizozemského Tilburgu. 
I přesto, že Jakub Holuša startoval v kate-
gorii juniorů (tedy se závodníky o 2 roky 
staršími), svým 75. místem ve více než sto-
členném poli běžců nezklamal a byl nejlepší 
z českých reprezentantů. „Nebýt dvou pádů 
na těžké bahnité trati a opatrného začátku 
závodu mohl jsem atakovat umístění mezi 
40. až 50. místem. V každém případě jsem 
získal zkušenosti, kterých chci využít v dal-
ších letech,“ hodnotil svoje reprezentační 
vystoupení opavský běžec. Jan Škrabal

Na snímku z ME juniorů opavský běžec Jakub 
Holuša s číslem 051. Foto: Aleš Graf

Fotbalový SFC Opava završil letošní pod-
zimní sezonu exhibičním zápasem staré 
gardy proti současnému A mužstvu. Mra-
zivé počasí zahnalo fotbalisty ze stadionu 
v Městských sadech do městské víceúčelové 
haly, kde si to oba týmy rozdaly za perma-
nentního povzbuzování opavského kotle. 
Navzdory lepšímu začátku současného 
A týmu nakonec dopadl zápas lépe pro 
starou gardu – 14:11. 
Na prvním snímku zleva: Roman Sialini, 
Ivo Farský, Martin Rozhon, Rostislav 
Pikonský. Na druhém snímku se Pavel 
Harazim snaží zastavit pronikajícího Josefa 
Holčáka, přihlíží bývalý opavský kapitán 
Jan Hruška a Radek Prasek. 

Foto: Jan Šindler


